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GEMEENTE PLANT 180 NIEUWE LAANBOMEN AAN  

De gemeente Riemst plant dit jaar 180 nieuwe laanbomen aan. Het gaat dan vooral om 
volledig nieuwe aanplantingen als compensatie voor bomen die gekapt zijn wegens 
ziekte, of het vervangen van bomen die beschadigd zijn na een ongeval. De gemeente 
streeft ernaar om een gezond en duurzaam bomenbestand te verkrijgen. 

Riemst telt meer dan 5.000 bomen op openbaar domein. De meest voorkomende zijn de 
esdoorn (21%), de linde (18%) en de es (17%). De gemeentelijke Groendienst controleert 
regelmatig de bomen op hun gezondheid en kijkt tegelijk of ze geen gevaar opleveren voor 
mens of verkeer. 

Mark Vos, burgemeester: "In 2009 heeft Riemst een boombeheersplan laten opstellen. 
Daarin zijn de meer dan 5.000 bomen opgenomen die zich op openbaar domein bevinden. 
Het gaat dan vooral om park- en laanbomen, die geïnventariseerd zijn volgens soort, 
groeiplaats, ouderdom en de toestand van de boom. In het plan staat ook overzichtelijk 
beschreven hoe en wanneer wijken en straten gesnoeid moeten worden. Zo komen we als 
gemeente tegemoet aan onze zorgplicht voor het bomenbestand op het openbaar domein." 

Een vrij nieuwe ziekte die de laatste jaren de kop opsteekt is de 'essentaksterfte'. Die tast 
zowel jonge als oude bomen aan. Ook de kastanjeziekte is zo'n boosdoener.  

Mark Vos, burgemeester: "De kastanjeziekte breidt zich sinds 2012 steeds verder uit. Van de 
230 kastanjebomen op ons grondgebied, is 83 procent in meer of mindere mate aangetast. 
Van deze zieke bomen hebben we 190 exemplaren met spoed moeten kappen om de 
openbare veiligheid niet in het gedrang te brengen. Maar we blijven investeren in ons 
bomenbestand. Voor elke boom die we kappen, planten we ook een nieuwe aan. Zo houden 
we ons bomenbestand op peil" 

In 2015 gaan er 180 nieuwe laanbomen de grond in. De grootste aanplantingen zullen 
gebeuren in de Heneberg, het Komveld en de Groothofstraat in Herderen, de Klein 
Veldstraat en de Bolderstraat in Bolder en de Vossestraat in Vlijtingen. De nieuwe 
laanbomen langs de Mgr. Kerkhofslaan in Val-Meer en aan de Mheer in Vlijtingen zijn 
intussen al aangeplant. 



Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: "Bomen worden niet alleen aangeplant als 
sierelement in de straat of op een plein, maar zorgen ook voor verkoeling, geven 
beschutting, dempen geluid, geven schuil- en nestgelegenheid aan dieren en zorgen voor 
een seizoensbeleving bij mensen. Het bladafval zorgt soms voor problemen, maar ook daar 
komen we tegemoet. Inwoners die last hebben van verstopte afvoerbuizen kunnen van het 
gemeentebestuur een subsidie verkrijgen voor dakgootroosters die dat euvel voorkomen. 
Daarnaast plaatsen we op verzoek van onze inwoners ook al 2 jaar met succes bladkorven." 

-Einde persbericht - 

  

Voor meer informatie: 
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